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Start her
Kort vejledning

Udløserknap

2

1 lancettromle = 6 lancetter

Hætte

3

ADVARSEL

6

2

Antal
disponible
lancetter
Gå til næste lancet

Tag lancettromlen ud af etuiets
lomme.

ADVARSEL

4

4

BEMÆRK
Hver lancettromle indeholder
6 sterile lancetter.

5

Fjern hætten ved at trække den
lige af. Vrid ikke hætten.

6

Skub ikke lancettromlen ind i
fingerprikkeren samtidig med,
at du trykker på udløserknappen
eller holder fingerprikkeren, så
udløserknappen hviler mod en
overflade, f.eks. en bordplade.
Dette kan eventuelt have til
følge, at lancetten bliver udløst,
og du risikerer at blive stukket.

Når du er klar til at måle...

1 Apparatets knap

ADVARSEL

1

Vask hænderne med varmt vand
og sæbe, og tør dem derefter
grundigt.

5

2

Kontrollér udløbsdatoen på
teststrimmelbeholderen.
Anvend ikke teststrimlerne, hvis
udløbsdatoen er overskredet.

Fejlmeddelelser
BEMÆRK

4

3

Tag en teststrimmel ud af
teststrimmelbeholderen. Luk
teststrimmelbeholderen forsvarligt.

Fejlkoden og Err vises skiftevis i displayet for alle kodede fejlmeddelelser
(E-1 til E 14).

Før den metalliske ende af
teststrimlen ind i apparatet.
Apparatet tændes.

6

Et blinkende dråbesymbol vises.

Før du er færdig...

eller

6

2 Display
for
3 Indikator

målområde

Fingerprikkeren er kun beregnet til personlig
brug.

4 Batteridæksel
5 Teststrimmelindgang
6 Micro USB-port
5
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Indstiksdybde

1

Gør dig bekendt med Accu-Chek
FastClix-fingerprikkeren.
Denne korte vejledning erstatter ikke
brugsanvisningen til dit Accu-Chek Instant
blodsukkerapparat. Brugsanvisningen
indeholder vigtige håndteringsanvisninger og
nærmere oplysninger.

Udførelse af en blodsukkermåling

Klargøring af fingerprikkeren

Oversigt over apparatet

Isæt lancettromlen i
fingerprikkeren med den hvide
ende forrest. Skub lancettromlen
helt ind, indtil den klikker på plads.

BEMÆRK
Fjern ikke lancettromlen, før
alle 6 lancetter er opbrugt, da
lancettromlen ikke kan genbruges,
hvis den har været taget ud af
fingerprikkeren.

Sæt hætten på fingerprikkeren
igen. Sørg for, at
positioneringshakket i hætten og
forhøjningen på fingerprikkeren
griber ind i hinanden.

Vælg den ønskede indstiksdybde.
Sådan bruges fingerprikkeren: Tryk
Start ved 2. Hvis du har ret tyk hud, på udløserknappen;
skal du vælge et højere tal.
fingerprikkeren lades og udløses
med kun 1 klik.

Tryk fingerprikkeren fast mod
Lad teststrimlens gule kant berøre bloddråben. Fjern fingeren
siden af din fingerspids, og tryk på fra teststrimlen, når det blinkende timeglassymbol vises.
udløserknappen for at give dig selv Blodet skal ikke lægges oven på teststrimlen.
et prik i fingeren.

Måleresultatet vises i displayet efter mindre end skal du klargøre fingerprikkeren til næste
måling. Drej skyderen frem og tilbage én
4 sekunder.
gang for at gå til den næste lancet.
Indikatoren viser antallet af disponible
lancetter.

Hvis der på noget tidspunkt vises en af nedenstående fejlmeddelelser i
displayet, skal du straks se afsnittet Fejlmeddelelser i kapitlet
Vedligeholdelse og fejlfinding af apparatet i brugsanvisningen.
E-1 Teststrimlen er muligvis beskadiget, er ikke isat korrekt eller er allerede
brugt. Fjern teststrimlen, og isæt den igen, eller udskift den, hvis den er defekt
eller allerede brugt.
E-3 Der er opstået en apparat- eller teststrimmelfejl. Gentag
blodsukkermålingen. Hvis endnu en E-3-fejlmeddelelse vises, skal du udføre
en kontrolmåling med kontrolvæske og en ny teststrimmel.
• Hvis kontrolresultatet ligger inden for det acceptable område, skal du
kontrollere fremgangsmåden for målingen og gentage blodsukkermålingen
med en ny teststrimmel.
• Hvis kontrolresultatet ikke ligger inden for det acceptable område, skal du
se afsnittet Fortolkning af kontrolresultater, der ligger uden for det
acceptable område i kapitlet Kontrolmålinger i brugsanvisningen.
I sjældne tilfælde kan en E-3-fejlmeddelelse indikere, at dit blodsukkerresultat
muligvis er ekstremt højt og ligger over systemets måleinterval. Hvis det ikke
føles, som om dit blodsukker er ekstremt højt, skal du gentage
blodsukkermålingen. Se afsnittet Unormale blodsukkerresultater i kapitlet
Blodsukkermålinger i brugsanvisningen. Hvis E-3-fejlmeddelelsen vises igen
efter blodsukkermålingen, skal du straks kontakte din diabetesbehandler.
E-4 Der blev ikke suget tilstrækkeligt blod eller kontrolvæske ind i teststrimlen
til at udføre en måling, eller dråben blev tilført, efter at målingen var startet.
Kassér teststrimlen, og gentag blodsukker- eller kontrolmålingen.
E-6 Teststrimlen blev tilført blod eller kontrolvæske, inden det blinkende
dråbesymbol blev vist. Kassér teststrimlen, og gentag blodsukker- eller
kontrolmålingen.
E-7 Der opstod en elektronisk fejl. Fjern batterierne, tryk og hold apparatets
knap nede i mindst 2 sekunder, og isæt batterierne igen. Udfør en blodsukkereller kontrolmåling.
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E-8 Temperaturen ligger over eller under det anbefalede område for
systemet. Se pakningsindlægget til teststrimlerne for brugsbetingelser for
systemet. Flyt til et sted, hvor forholdene er passende, og gentag
blodsukker- eller kontrolmålingen. Apparatet må ikke opvarmes eller
afkøles kunstigt.
E-9 Batterierne er ved at være opbrugt. Udskift batterierne nu. Hvis
meddelelsen vises igen, efter at batterierne er blevet udskiftet, skal du
fjerne batterierne og trykke og holde apparatets knap nede i mindst
2 sekunder, og derefter isætte batterierne igen.
E 10 Det interne ur i apparatet skal muligvis genindstilles. Tryk på
apparatets knap. Hvis klokkeslæt og dato var indstillet på apparatet, skal du
genindstille dem. Se afsnittet Klokkeslæt og dato i kapitlet Dit nye
system i brugsanvisningen.
E 11 Teststrimlen er muligvis beskadiget. Gentag blodsukker- eller
kontrolmålingen med en ny teststrimmel.
E 12 Din blodprøve indeholder muligvis en høj mængde askorbat. Kontakt
din diabetesbehandler.
E 13 Væske eller fremmedlegemer kan være trængt ind i
teststrimmelindgangen. Fjern og isæt teststrimlen igen, eller gentag
blodsukker- eller kontrolmålingen med en ny teststrimmel. Kontakt Roche,
hvis fejlen fortsætter.
E 14 Der er opstået en elektronisk fejl. Kontakt Roche.

BEMÆRK

Kontakt Roche, hvis fejlmeddelelsen fortsat vises.

Gå til adressen www.accu-chek.com
for at finde apps til diabeteskontrol,
som er kompatible med dit
blodsukkerapparat.
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